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IMpReSSzuM

Kedves Olvasónk!

Megújult programfüzetünk második számában ismét összegyűjtöttük Önnek ajánlatunkat a 
nyárelő kikapcsolódási lehetőségeiről. A következő két hónapban számos programmal várjuk 
Önt, családját és barátait a gödöllői Művészetek Házában. engedje meg, hogy sokféle 
programunkból kiemeljük a bőséges színházi kínálatunkat, melyből reméljük Ön is megtalálja 
a kedvére valót, mint például a közkedvelt budapesti játékszín vidám kísértet-ét, melyet szinte 
közvetlenül a terézkörúti bemutató után nézhet meg nálunk. Színházi programjainkhoz 
kapcsolódik a Színházi legendák – legendás színészek című beszélgetős estünk, ahol Németh 
Kristóf kérdezi majd három Kossuth-díjas művészünket: Gálvölgyi Jánost, Pécsi Ildikót és 
Pásztor Erzsit. Májusban és júniusban izgalmas programokat tervezünk szabadtéren is. 
Figyelmébe ajánljuk a hagyományos gyermeknapi eseményeket május utolsó vasárnapján, 
valamint a Múzeumok éjszakája programjait júniusban a város különböző helyszínein. 
Mindezek közt igazi színházi csemegének ígérkezik a Fekete Péter, jászai Mari-díjas rendező 
által szabadtérre megálmodott zenés-táncos, különleges látványvilágú előadás, az Orient új 
interpretációja, melyet a XXv. Magyar Szabadság Napján az Alsóparkban álló világfa előtt 
mutatunk be. 

Sajnos (vagy szerencsére), nem is elég itt a hely fölsorolni, mi minden várja a gödöllőieket és  
a városunkba látogatókat. Reméljük füzetünket lapozgatva megtalálja az Önt érdeklő 
programokat, melyre szeretettel várjuk! Hisz legfőbb célunk, hogy értékes kulturális 
élményekkel ajándékozzuk meg Önt!

Kellemes májusozást és nyarat kívánunk! Kovács Balázs  
igazgató
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Milyen a hangulat a Vidám kísértet próbáin? 
Örülök neki, hogy ilyen jó csapat jött össze ehhez a kiváló komédiához. 
Böhm Györgyhöz régi barátság fűz, szeretek vele dolgozni, Ő rendezi a 
vidám kísértet-et. pásztor erzsivel is már játszottunk együtt. Nagyszerű 
színésznő, remek humorral, kitűnő partner. A darabbeli ellenlábasom Liptai 
Claudia, vele színpadon még nem találkoztunk, de együtt forgattuk a pasik 
című sorozatot, melyhez jó emlékek fűznek. A mostani, „vidám kísértet”-beli 
helyzetünk nagyon különös. Talán nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, 
hogy ugyanazért a férfiért küzdünk, akit Gálvölgyi jános alakít. vele régi, 
kipróbált partnerek vagyunk. Remélem, nem csak mi szeretünk együtt 
játszani, hanem a közönség is szívesen veszi. 
Már a cím is azt sejteti, hogy valami spirituális történet van a háttérben.
Hogy mennyire reális a történet, azt nem tudom. Mindig van, aki hisz az 
ilyesmiben. végül is, még senki nem bizonyította be, hogy ez nem 
lehetséges, mármint azt, hogy kísértetek nincsenek. Nem tudhatjuk igazából 
mi van. ebben az előadásban mindez persze nagyon vicces, az én 
helyzetem is elég furcsa – rengeteg komikus félreértés adódik, amikor 
megjelenek a békés, bár kicsit bolondos angol család kellemesnek ígérkező 
estéjében. 
Van-e győztese a történetnek? Vagyis kié lesz végül a férfi?
ezt nem árulhatom el, mindenestre ráismerhetünk kapcsolatainkra. Arra, 
hogy végül is nincs ideális partner: addig, míg tart a szerelem, örüljünk neki, 
mert annyira törékeny a férfi-nő viszony. persze, a nagyszerű Noël Coward, 
többek közt a vidám kísértet szerzője, a nevettetés műfajának mindentudója 
ezt rendkívül „szellemesen”, ellenállhatatlan humorral teszi. 

Lőkös Ildikó

„SZELLEMES” TÖRTÉNET
Hernádi judit a vidám kísértet-ről
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Vidám kísérTeT
A vígjáték a legendás Sir Noël Coward angol színműíró 1945-ben írt műve,  

mely azóta levehetetlen a színházak műsoráról és számos film is készült belőle.
Egyszerre komédia, krimi és spiritiszta történet.

valószínűtlenül könnyed szórakoztatás a vérbő spiritiszta nőről, a feleségei között egyensúlyozó férjről, a furcsa szobalányról és persze a feleségek-
ről: a sértett élőkről és a másvilágról visszatért egykoriról.
A fanyar humorral átszőtt vígjáték váratlan és természetszerűen következő helyzetek és helyzetkomikumok füzére. Több évtizede világsiker.
Amikor felmegy a függöny, bűbájos időutazásnak lehetünk tanúi. Charles, az angol író, és csinos felesége teára hívja Madam Arcatit, a híres szel-
lemidéző médiumot. A szeánszra meghívást kap még Charles legjobb barátja és felesége is. A társaság persze nem hisz a kísértetekben, sőt Charles 
nevet az egész cirkuszon, egészen addig, amíg meg nem jelenik első felesége, akit csak ő lát és hall. A régi asszony könnyen jött, de nehezen megy 
és felforgatja az egész ház életét.
Az előadásból rendkívül fontos kérdésekre kaphatunk választ. például arra, hogy szabad-e konyakot inni transz közben, vagy hogy szeretik-e a kí-
sértetek a rezedát és a tengeri utazásokat, és mit tegyünk, ha egy kísértet azzal nyaggat minket, hogy vigyük moziba. Miközben könnyünk csorog 
a nevetéstől, a képtelen helyzetekben óhatatlanul is ismert, emberien gyarló konfliktusokra, szerelmi problémákra ismerünk.
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Dátum Május 20., 21.

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

NOëL COwARD:

VIDáM KISÉRTET
a játékszín előadásában  

valószínűtlen bohózat két részben

Szereposztás:
Charles / GáLvÖLGYI jáNoS

elvira / HeRNáDI juDIT
Ruth / LIpTAI CLAuDIA

Madame Arcati / páSzToR eRzSI
edith, a szobalány / MuRáNYI TÜNDe

Dr. Bradman / DÓzSA zoLTáN
Mrs. Brandman / SzŐLŐSKeI TÍMeA

Rendező: 
BÖHM GYÖRGY
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REJTő JENő

SZőKE CIKLON
A játékszín, a Művészetek Háza Gödöllő 

és a Szegedi Szabadtéri játékok (Újszegedi 
Szabadtéri Színpad) közös produkciója.

A szőke ciklon életre kel. A magyar irodalom 
egyik legsikeresebb írója, Rejtő jenő 

népszerű regénye először a színpadon. 
Öt fantasztikus színész, fergeteges humor, 

sziporkázó színészi játék, nyomozás, 
izgalom és elképesztő hangulat Szente vajk 

rendezésében.

Szereplők: Földes eszter, Őze áron, 
Szerednyei Béla/Magyar Attila, józsa Imre, 

Csonka András

RAy COONEy-JOHN CHAPMAN

NE MOST, DRáGáM!
veres 1 Színház előadása  
vígjáték két részben

Rendező: venyige Sándor

Főszerepben: pindroch Csaba,  
venyige Sándor, Miklós Krisztina, pál Tamás, 
Géczi András, zorgel enikő

Szeretők, nercek, hiányosan öltözött 
hölgyek szekrénybe rejtve – mindez 
London leg elegánsabb szőrmeszalonjában, 
ahol különös adás-vétel zajlik.

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 900 Ft

2015. május 3. (vasárnap)  
15.00 és 19.00 óra

2015. május 13. (szerda) 19.00 óra

HELKA ÉS KELÉN
A Gödöllői Fiatal Művészek egyesületének 
előadása 

Rendező: Horváth zoltán

Szereplők: venyige Sándor, Fehér Nóra, 
Herczenik Anna, Balogh Gábor, Géczi 
András, Miklós Krisztina, Fejes Szandra, 
Békefi László

A rockopera egy balatoni mondán alapszik, 
ahol a jó és a rossz összecsapása a fő 
motívum. A végkifejletig változatos úton jut el 
a történet, melyben nagy szerep jut a Balaton 
tündérének és a Bakony varázslójának is. 

ELőZETES SZíNHáZI  
PROGRAM AJáNLó 



7

sz
ín

H
á

z

NOëL COwARD

VIDáM KíSÉRTET
Komédia a játékszín előadásában 

Charles és Ruth házassága nem épp a 
tomboló szenvedélyről híres, mindenesetre 
kényelemben és megértésben telik. 
Charles író, és a következő regényéhez 
esettanulmányt végez: meghív egy 
médiumot, rendezzen szeánszot a 
házukban. A játék komikus fordulatot vesz, 
amikor rájönnek, visszaidézték a hét éve 
elhunyt előző feleséget, elvirát, akinek esze 
ágában sincs újra eltűnni férje életéből.

SZíNHáZI LEGENDáK, LEGENDáS SZíNÉSZEK
NÉMETH KRISTóF színművész beszélget vendégeivel

Három Kossuth-díjas művész, akiknek mestersége a színészet, most olyan területekre is 
betekintést engednek, amikre a nagyközönség eddig talán még egyáltalán nem láthatott be. 
Ritka alkalom az életben, amikor a kedves néző egy olyan beszélgető asztalnál lehet vendég, 
ahol Ő is kérdezhet azoktól az ikonikus alkotóktól, akik életükkel és pályájukkal kiemelkedőt és 
maradandót alkottak. Meghívott vendégeink Németh Kristóf színésszel elevenítik fel életük, 
pályájuk meghatározó történeteit. Fogadja el meghívásunkat egy vidám, sok nevetéssel és 
produkcióval tarkított különleges estére, melyen a zenei aláfestést a Talamba Ütőegyüttes 
szolgáltatja.
Pécsi Ildikó, Kossuth- és jászai Mari-díjas színművésznő, Érdemes és Kiváló művész, Gödöllő 
város Díszpolgára; Gálvölgyi János, Kossuth- és jászai Mari-díjas színművész, Érdemes 
művész; Pásztor Erzsi, Kossuth- és jászai Mari-díjas színművésznő, Érdemes művész

Helyszín Színházterem

Jegyár 4 500 Ft, 4 900 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 1 900 Ft

2015. május 20. és 21. (szerda és csütörtök) 
19.00 óra

2015. május 16. (szombat) 19.00 óra
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SIByLLE BERG

HELGE ÉLETE
„(L)AzANNYA” csoport előadása

Rendezte: Halász Tibor és Halász-völgyi 
Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Cseh 
orsolya, Földvári ármin, Gecse Gábor, 
Haraszti Dóra, Lécz Bettina, Maródi vanda, 
Mátyási áron, Mihályfi Csilla, Rözge 
Koppány, Scarlat Katalin, Szegszárdi patrik, 
Trungel Töhötöm, vértes Benedek. 

Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

AVATáS
„IMpuLzuS” felnőtt csoport premier 
előadása 

Rendezte: Halász Tibor és Halász-völgyi 
Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Gecse Gábor, 
Scarlat Katalin, virág Bence

Zene: Farkas Benedek

Féltek? Nem tudjátok mi lesz? Fájni fog. És 
nehéz lesz. De ha túl leszel rajta, akkor már 
más leszel. Mind mások lesztek. onnantól 
nem fiúk és lányok vagytok, hanem valami 
más. Nők lesztek és Férfiak.

TASNáDI ISTVáN

MAGyAR ZOMBI
„KÖRÖzÖTT” felnőtt csoport előadása 

Rendezte: Halász Tibor és Halász-völgyi 
Katalin

Szereplők: Bertalan Adrienne, Farkas áron, 
Gecse Gábor, j. Szécsi Dóra, Kiss Márton, 
Kovács Adrienn, Major Stefánia,  
Mácsai Mária, Szinvai Dániel, Tauber Kinga, 
Tóth ágoston, virág Bence

Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín József Attila Stúdiószínpad

Jegyár 1 000 Ft

2015. május 16. (szombat) 19.00 óra 2015. június 6. (szombat) 19.00 óra2015. május 30. (szombat) 19.00 óra
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GÖDÖLLőI VáROSI VEGyESKAR 
KONCERTJE
Vezényel: pechan Kornél

Közreműködik: papp Gyula - zongora; Balogh Myrtill - ének

A tavasz számos zeneszerző fantáziáját megihlette, ennek 
legragyogóbb korszaka a reneszánsz volt. ezen művekből és mai 
zeneszerzők tollából született darabokat hallhatnak az érdeklődők. 
A hangverseny további érdekessége, hogy a Húsvét és a pünkösd 
illatát, hangulatát egy-egy dalcsokron keresztül mutatja be a 
vegyeskar. A nemrég elhunyt Kossuth-díjas zeneszerző, Szokolay 
Sándor népszokásokhoz fűződő kórusciklusából az ideillő 
pÜNKÖSDÖLŐ népi szövegekre komponált műve is előadásra kerül. 
Az est vendége a budapesti Kalevala kórus.

GITáR MINIFESZTIVáL
Az Arpeggio Gitárzenekar és a Dunakanyar Gitáregyüttes közös 
koncertje 

Közreműködik: Cibri Énekegyüttes, Szutor Karina és Farkas 
Benedek furulya

A műsorban többek között elhangzik: jürg Kindle: Trans-europa 
express; Andrew York: pacific Coast Highway; C. Machado: Ciranda, 
ponteio; G. Sammartini: d-moll Sonata; Szokolay Sándor: Intermezzo

A gödöllői Arpeggio Gitárzenekar és a szentendrei-pomázi 
Gitáregyüttes szeretettel hívja és várja a klasszikus gitárzenét 
kedvelőket egy tavaszi gitáros találkozóra. Műsoron népszerű 
dallamok, könnyűzenei átiratok klasszikus köntösben ötven 
gitárművész előadásában.

2015. május 15. (péntek) 19.00 óra 2015. május 23. (szombat) 18.00 óra

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár 1 200 Ft

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 1 200 Ft
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CSODAKÚT 
Érsek-Csanádi Gyöngyi babaszínházi 
előadása 

Textíliából készült figurák hívják közös 
utazásra a babákat. Megelevenedik 
előttünk a Csodakút, megismerkedhetünk 
a varázserdő lakóival, a napszakokkal és az 
időjárás jelenségeivel. Az előadást közös 
játék kíséri.

CSuKáS ISTVáN-SZITHA MIKLóS

GOMBóC ARTÚR,  
A NAGy uTAZó
Minek örült a legjobban Gombóc Artúr? 
A csokoládénak! Igen, Gombóc Artúr 
a világon mindennél jobban szerette a 
csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy 
milyen csokoládét szeret a legjobban, 
habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal 
ezen töri a fejét: a kerek csokoládét, a 
szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, 
a lapos csokoládét és minden olyan 
csokoládét, amit csak készítenek a világon. 
És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc 
Artúrnak? van olyan, aki még nem tudja!? 
Akkor gyertek, és nézzétek meg Gombóc 
Artúr történetét!

Helyszín F51-52 terem

Jegyár 1 000 Ft

Helyszín Színházterem

Jegyár 2 500 Ft

2015. május 14. (csütörtök) 9.30 óra
2015. május 30. (szombat)  
10.00 és 15:00 óra 
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MILLIó  
DOLLáROS BÉBI
A Gödöllői Táncszínház előadása

PÜNKÖSDI MáJFAáLLíTó 
TáNCHáZ
a Gödöllő Táncegyüttessel

„Mimi mama mi van ma...?  
Piros Pünkösd napja...”
Szeretettel várjuk fiús és lányos 
programjainkra az egész családot:
• pünkösdi Király és Királyné választó, 

ügyességi játék és tánc kicsiknek és 
nagyoknak

• Termékenységvarázsló cucorkázás és 
mimimamázás

• Kezdő és haladó tánc- és ének tanítás az 
együttes csoportjainak közreműködésével.

2015. május 9. (szombat) 19.00 óra

2015. május 25. (hétfő) 17.00 óra
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Helyszín Színházterem

Jegyár 1 900 Ft, 2 500 FT

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 700 Ft, 1 200 Ft

A Gödöllő Táncszínház F. X. Toole: Millió dolláros bébi 
novelláját dolgozta fel új produkciójában.  
A mű a sport drámája a táncművészet formanyelvének 
felhasználásával. emberi történet a kiút keresésétől a 
sikerig. Akaraterő, céltudatosság, nyers tehetség, a múlt 
fájdalma és remény az emberi-, és családi kapcsolatért 
– ez jellemzi a küzdelmes utat. Az út rögös, a siker 
megérdemelt, de az igazi küzdelem csak a címmeccs 
után következik.

Rendező: Ardai Tamás  
Telly Awards díjas filmrendező, operatőr, dramaturg

Zeneszerző és zenei rendező: Mihály Tamás  
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző

Koreográfia: Kézér Gabriella és vajda Gyöngyvér
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TáVLATOK
LuSANI joSeF festő kiállítás megnyitója

A kiállítás megtekinthető: június 10-ig

josef Lusani magyar származású, 
Svédországban élő festőművész. Azok 
közé az emberek közé tartozik, akik örök 
keresgélők, felfedezők. Nem csak új 
stílusokat próbál ki, hanem megfogalmazza 
mindazokat a gondolatokat és élményeket, 
amik fontosak a számára. Képei attól 
elevenek és mozgalmasak, hogy a levegőt 
jeleníti meg. Tekintete az eget pásztázza, és 
a levegő mindig mozgásban van.

MI VAGyuNK AZ IRAM
Ifjúsági rajzműhelyek kiállítása

A kiállítás megtekinthető: június 19-ig

A kiállító tehetséges fiatalok a Goschler 
Tamás festőművész által vezetett 
rajzműhelyekben csiszolják tehetségüket 
hétről-hétre. A kiállításon bemutatásra 
kerülnek azok az alkotások, melyeket 
a fiatalok egész évben készítenek a 
foglalkozásokon.

SZIGETKÉK 
ALKOTóMŰHELy
Közös évadzáró kiállítása

A kiállítás megtekinthető: július 3-ig

A műhelyekben 6 évestől felnőtt korig folyik 
a gyermekek és fiatalok képzése játékos 
formában, személyre szabottan, nyitott 
személyiséggel, szakmai odafigyeléssel. 
A kiállítás bemutatja az egész évben 
odaadóan szorgoskodó kezek munkáját. 
A műhelyek vezetői szeretettel várják az 
alkotó kedvű gyermekeket.

2015. május 15. (péntek) 18.00 óra 2015. június 12. (péntek) 17.00 óra2015. június 5. (péntek) 15.00 óra
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Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.
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FACEKONTÚR KIáLLíTáS
A kiállítás megtekinthető: július 20-ig

A FaceKontúr nevű csoportosulást 
gödöllői képzőművészek és 
előadóművészek hívták életre azzal 
a céllal, hogy felkarolják és bátorítsák 
azokat a Gödöllőn és környékén élő, 
alkotó szellemű fiatalokat, akik szívesen 
kipróbálják magukat az irodalom, avagy 
a képzőművészet területén.

A kiállításon megtekinthetőek az 
elmúlt év képzőművészeti és irodalmi 
alkotásai.

FEKETE NóRA  
TEXTILMŰVÉSZ
Kiállítás megnyitója

A kiállítás megtekinthető: augusztus 30-ig

A Magyar Iparművészeti egyetem elvégzése 
óta folyamatosan alkot. Az alkalmazott 
textil több formája – lakáskiegészítők, 
ruhák, ékszerek, paravánok – mellett egyedi 
textilképei is megjelennek.  
A textil applikációt kiegészítve papírkollázsai, 
akvarelljei és speciális nyomóeljárással 
készített kompozíciói is láthatók.

2015. június 20. (szombat) 16.00 óra 2015. június 20. (szombat) 17.00 óra
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Helyszín Konferenciaterem

Jegyár A belépés díjtalan.

Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár A belépés díjtalan.
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NyuGDíJASOK JuNIáLISA
A hagyományosan megrendezendő 
Nyugdíjasok juniálisa az idei évben  
a Művészetek Háza konferenciatermében 
kerül megszervezésre. A zenés, táncos 
rendezvényt a jó hangulat mellett a 
Talamba Ütőegyüttes növendékeinek 
színvonalas műsora egészíti ki. 

A részvételi díjat a honlapon, plakátokon  
és szórólapokon tesszük közzé.

NyuGDíJASOK TAVASZI 
KIRáNDuLáSA
A Nyugdíjasok Tavaszi kirándulása az idei 
évben a Mátrába kalauzolja a buszos túrán 
résztvevőket. Az egész napos kirándulás 
során nemcsak a természet szépségeit 
fedezhetik fel az utazók Magyarország  
e csodálatos vidékén, hanem olyan 
kulturális programokon is részt vehetnek, 
ahol felfedezhetik a tájegység kulturális 
szokásait is. 

A részletes programot és a részvételi díjat 
a honlapon, plakátokon és szórólapokon 
tesszük közzé.

2015. május 8. (péntek) 16.00 óra 2015. június 14. (vasárnap) 15.00 óra2015. május 16. (szombat) 8.00 óra
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Helyszín Rendezvény- és kiállítóterem

Jegyár 500 Ft

Helyszín Konferenciaterem

Jegyár www.muza.hu

Helyszín Külső helyszín

Jegyár www.muza.hu

uTAZáS A PáPuáK 
FÖLDJÉN
Dr. vámosi péter előadása – Gödöllői 
Akadémia

A harcos életmódjukról és kannibaliz-
musukról elhíresült pápuák az ötvenes 
években váltak ismertté a világ számára. 
A misszionáriusok megérkezése óta 
egyre többet tudunk a Baliem folyó- 
völgyi törzsi kultúrákról, de még mindig 
eldugott és megközelíthetetlen zuga ez a 
világnak. pápua Új-Guinea a világ egyik 
legérintetlenebb része.
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Gödöllő főterén idén is  
fantasztikus programok  
várják a gyermekeket  
május 31-én a Gyermeknapon!

Program: 

08.30 Gyermeknapi futóverseny

11.00 Handabanda mesezenekar

12.00 Tánc- és sportbemutatók

14.00 Csukás István-Darvas Ferenc: 
ágacska (zenés mesejáték)

15.00 Kovácsovics Fruzsina: Elfeledett 
mézescsók

16.15 Langaléta Garabonciások

17.00 Cimbaliband interaktív 
hangszerbemutató koncertje

10.00-18.00 Kézműves foglalkozások és vásár

A programok rossz idő esetén a Művészetek Házában lesznek megtartva.  
További információ: www.muza.hu

Helyszín Főtér

Jegyár A belépés díjtalan.
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XXV. MAGyAR SZABADSáG NAPJA
Gödöllőn, az Alsóparkban álló világfa előtt 1991 óta minden 
évben több ezer emberrel együtt emlékezünk a szovjet csapatok 
távozására és arra, hogy Magyarország szabad és független állam 
lett. 

Idén, Fekete péter a Békéscsabai jókai Színház jászai Mari-díjas 
igazgatója álmodja meg a Magyar Szabadság Napja tiszteletére az 
„orient” című zenés színházi darab új interpretációját. 

A programot tűzijáték zárja!

MÚZEuMOK ÉJSZAKáJA
Koncertek, kiállítások, bábszínház, táncház, gyerekfoglalkozás várja 
a látogatókat Gödöllő több kulturális intézményében.

Helyszínek: Művészetek Háza Gödöllő, Novo Cafe terasz, Főtér, 
Gödöllői városi Múzeum, Múzeum udvar - pelikános kút, Gödöllői 
Királyi váró, GIM-Ház, Gödöllői városi Könyvtár és Információs 
Központ, Gödöllői Királyi Kastély, Levendula Galéria, SzIe Kosáry 
Domokos Könyvtár és Levéltár, SzIe Gépmúzeum, Ferenczy 
Múzeum, F. Chopin zenei AMI

városnéző kisvonat és ingyenes buszjárat szállítja a látogatókat a 
helyszínek között. További információ: www.muza.hu

Helyszín Alsópark, Világfa

Jegyár www.muza.hu

Helyszín

Jegyár www.muza.hu

2015. június 27. (szombat) 20.30 óra (esőnap: június 28.)2015. június 20. (szombat) 18.00 óra
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2015. június 22-26. (hétfő-péntek)  
8.00-16.00 óráig

SEBAJ TáBOR 

Szín- és bábjátékos kreatív tábor

A tábort Szajkó edina és Ivankó István a 
Sebaj Színház művészei vezetik.

Életkor: 6-12 éves

Tábor létszám: 16 fő

Helyszín: F19-20 Nagy szekcióterem

Jelentkezési és befizetési határidő:  
2015. június 12.

Részvételi díj: 
21.000 Ft/fő, testvéreknek 17.000 Ft/fő

Az ár tartalmazza a foglalkozás díját,  
a napi háromszori étkezést és 4 db belépőt 
a táborzáró rendezvényre.

2015. június 22-26 (hétfő-péntek)  
8.00-16.00 óráig

TALAMBA TáBOR 
Ütőhangszeres tábor

A tábort Szitha Miklós és v. Nagy Tamás a 
Talamba Ütőegyüttes tagjai vezetik.

Életkor: 6-14 éves

Tábor létszám: 16 fő

Helyszín: józsef Attila Stúdiószínpad

Részvételi feltétel: min. 1 éves 
ütőhangszeres előképzettség

Jelentkezési és befizetési határidő:  
2015. június 12. 

Részvételi díj:  
22.000 Ft/fő, testvéreknek 18.000 Ft/fő

Az ár tartalmazza a foglalkozás díját,  
a napi háromszori étkezést és 4 db belépőt  
a táborzáró rendezvényre.

2015. augusztus 3-7. (hétfő-péntek) 
8.00-16.00 óráig

KÉZMŰVES TáBOR
vikingek nyomában!

A tábort a gödöllői Szigetkék Alkotóműhely 
művészei vezetik.

Életkor: 6-12 éves

A tábor létszám: 16 fő

Helyszín: F19-20 Nagy szekcióterem

Jelentkezési és befizetési határidő:  
2015. július 24.

Részvételi díj:  
21.000 Ft/fő, testvéreknek: 17.000 Ft/fő

Az ár tartalmazza a foglalkozás díját és a 
napi háromszori étkezést.

2015. augusztus 3-7. (hétfő-péntek) 
8.00-16.00 óráig

KÜZDőSPORT TáBOR
A tábort ács Tibor testnevelőtanár,  
karate edző vezeti.

Életkor: 9-15 éves

A tábor létszám: 20 fő

Helyszín: F51-52 terem

Jelentkezési és befizetési határidő:  
2015. július 24.

Részvételi díj:  
27.000 Ft/fő, testvéreknek: 23.000 Ft/fő

Az ár tartalmazza a foglalkozás díját és a 
napi háromszori étkezést.
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dáTum előadás Helyszín kaTeGória

2015. május 3. (vasárnap) 15.00 és 19.00 óra Helka és Kelén – A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása Színházterem Színház

2015. május 8. (péntek) 16.00 óra Utazás a Pápuák Földjén – Dr. Vámosi Péter előadása Rendezvény- és kiállítóterem Nyugdíjas

2015. május 9. (szombat) 19.00 óra Millió Dolláros Bébi – A Gödöllő Táncszínház előadása Színházterem Tánc

2015. május 13. (szerda) 19.00 óra Ray Cooney – John Chapman: Ne most, drágám! – A Veres 1 Színház előadása Színházterem Színház

2015. május 14. (csütörtök) 9.30 óra Csodakút – Érsek-Csanádi Gyöngyi babaszínházi előadása F51-52 terem Gyermek és ifjúsági

2015. május 15. (péntek) 18.00 óra Távlatok – Lusani Josef festő kiállítás megnyitója (látogatható június 10-ig) Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015, május 15. (péntek) 19.00 óra Gödöllői Városi Vegyeskar koncertje Konferenciaterem Koncert

2015. május 16. (szombat) 8.00 óra Nyugdíjasok tavaszi kirándulása Külső helyszín Nyugdíjas

2015. május 16. (szombat) 19.00 óra Sybille Berg: Helge élete – A Club Színház „(L)AZANNYA“ csoportjának előadása József Attila Stúdiószínpad Színház

2015. május 16. (szombat) 19.00 óra Színházi legendák, legendás színészek Színházterem Színház

2015. május 20. és 21. (szerda és csütörtök) 19.00 óra Noël Coward: Vidám kísértet – A Játékszín előadása Színházterem Színház

2015. május 23. (szombat) 18.00 óra Gitár Minifesztivál – Az Arpeggio Gitárzenekar és a Dunakanyar Gitáregyüttes közös koncertje Rendezvény- és kiállítóterem Koncert

2015. május 25. (hétfő) 17.00 óra Pünkösdi Májfaállító Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel Rendezvény- és kiállítóterem Tánc

2015. május 30. (szombat) 10.00 és 15.00 óra Csukás István-Szitha Miklós: Gombóc Artúr, a nagy utazó Színházterem Gyermek és ifjúsági

2015. május 30. (szombat) 19.00 óra Tasnádi István: Magyar zombi – A Club Színház „Körözött“ felnőtt csoportjának előadása József Attila Stúdiószínpad Színház

2015. május 31. (vasárnap) Gyermeknap Főtér Gyermek és ifjúsági

2015. június 5. (péntek) 15.00 óra Szigetkék Alkotóműhely közös évadzáró kiállítása (látogatható július 3-ig) Konferenciaterem Kiállítás

2015. június 6. (szombat) 19.00 óra Avatás – A Club Színház „Impulzus“ felnőtt csoportjának premier előadása József Attila Stúdiószínpad Színház

2015. június 12. (péntek) 17.00 óra Mi vagyunk az IRAM – ifjúsági rajzműhelyek kiállítása (látogatható június 19-ig) Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. június 14. (vasárnap) 15.00 óra Nyugdíjasok juniálisa Konferenciaterem Nyugdíjas

2015. június 20. (szombat) 16.00 óra FaceKontúr kiállítás (látogatható július 20-ig) Konferenciaterem Kiállítás

2015. június 20. (szombat) 17.00 óra Fekete Nóra textilművész kiállítás megnyitója (látogatható augusztus 30-ig) Rendezvény- és kiállítóterem Kiállítás

2015. júnus 20. (szombat) 18.00 óra Múzeumok éjszakája Programajánló

2015. június 22-26. (hétfő-péntek) Sebaj szín- és bábtábor F19-20 Nagy Szekcióterem Tábor

2015. június 22-26. (hétfő-péntek) Talamba ütőhangszeres tábor József Attila Stúdiószínpad Tábor

2015. június 27. (szombat) 20.30 óra XXV. Magyar Szabadság Napja Alsópark Programajánló

2015. augusztus 3-7. (hétfő-péntek) Küzdősport tábor F51-52 terem Tábor

2015. augusztus 3-7. (hétfő-péntek) Kézműves tábor F19-20 Nagy Szekcióterem Tábor

Mennyit költesz könyvre egy évben? És színházra? Mozira? Belépőkre? 
És mennyi annak a 20 százaléka? Számolj utána bátran! A Magyar Narancs-olvasó-
kártyával több ezer forintot spórolhatsz kedvenc helyeiden. Már csak ezért is érdemes 
egy évre előfizetni!
Ha most 10 230 forint kedvezménnyel* 19 860 forintért megrendeled a Magyar Narancsot, 
20 százalék kedvezményre jogosító „Olvasókártya” az ajándék!

Az előfizetés lejártáig 20% kedvezményt nyújt: 
A38 Hajó • Bethlen Téri Színház • Cirko-Gejzír • Fonó Budai Zeneház • Írók Boltja • Jurányi Produkciós 
Közösségi Inkubátorház • Katona József Színház és Kamra • Ludwig Múzeum • Nemzeti Táncszínház 
• Örkény Színház • Petőfi Irodalmi Múzeum • Szkéné Színház • Trafó • MODEM (Debrecen) • Apolló 
mozi (Pécs) • Zsolnay Örökségkezelő (Pécs) 
10% kedvezmény: Tranzit Art Café 
7% kedvezmény: Líra Könyvesboltok
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2015. május 16. 19.00 óra
Mûvészetek Háza Gödöllô, Színházterem

SZÍNHÁZI LEGENDÁK, LEGENDÁS SZÍNÉSZEK

Gödöllô Város
Önkormányzata

GÁLVÖLGYI JÁNOS 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész, Érdemes mûvész

 PÉCSI ILDIKÓ
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvésznô, 
Érdemes és Kiváló mûvész, Gödöllô Város Díszpolgára

PÁSZTOR ERZSI
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvésznô, Érdemes mûvész

Hangulatfokozó: Talamba Ütôegyüttes

NÉMETH KRISTÓF vendégei

VIDÁM, ZENÉS 
SHOW-MŰSOR

ELŐSZÖR GÖDÖLLŐN!

Foglaljon helyet 
MOST!
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